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В процесі вивчення даної дисципліни у студентівсформуються навичкита 

вмінняформування логістичної стратегії підприємства, проектування та організації 

логістичних систем, в тому числі транспортно-логістичних; планування бюджету 

логістичних систем; реалізації управлінських логістичних рішень, управління ланцюгами 

поставок. 

 
Передумовами для вивчення дисципліниє набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами:«Правознавство», «Маркетинг». 

В процесі викладання дисципліни застосовуються ділові ігри, ситуаційні вправи, 

обговорення дискусійних питань в галузі логістики. Студенти самостійно або в групах 

розв’язують задачі та приймають рішення щодо обрання варіанти дій в сфері логістики. 

 

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних компетентностей: 

- критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності.  

- здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 



- здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових 

документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. 

 

Програмні результати навчання: 

знати:  

- базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного 

мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

- базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

для подальшого використання на практиці;  

- основні принципи логістичного підходу, концепцію та методологію логістики; 

- особливості логістичного менеджменту та його місце в системі менеджменту фірми;  

- передумови створення та особливості функціонування логістичних систем; 

- функціональні області логістики; 

- технічне, організаційне, правове забезпечення логістичного підходу до управління 

фірмою з метою економії, підвищення ефективності управління на різних рівнях, 

забезпечення необхідної якості споживчих благ, тенденції розвитку глобальної 

логістики; 

вміти: 

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; 

- демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати 

відповідальність за результати  

- організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства з ефективного 

просування продукції в логістичному ланцюзі на основі інтеграції і координації 

операцій і функцій; 

- управляти інформаційними та фінансовими потоками, узгоджувати їх з 

матеріальними потоками та потоками послуг. 

володіти: 

- застосовувати заходи комп’ютерної обробки інформації при обґрунтуванні 

доцільності логістичних рішень. 

- навичками проектування логістичної системи та визначення оптимальних параметрів 

її функціонування; 

- навичками проводити вибір постачальника та умов поставки, транспортних засобів 

та шляхів доставки, координувати процеси поставки з виробничими процесами, 

визначати раціональні рівні запасів та умови їх зберігання; 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

Розділ 1. Основні поняття логістики 

1.1 Логістика - інструмент ринкової економіки 4 2  6 

1.2 Концепція і методологічний апарат інтегрованої 

логістики 

2 2  6 

1.3 Об'єкти логістичного управління та логістичні операції 2 2  6 

1.4 Логістична діяльність та логістичні функції 2 2  6 

1.5 Логістичний менеджмент в системі загального 

менеджменту 

2 2  6 

Розділ 2. Практичні аспекти логістики 



2.1 Логістичний підхід до управління матеріальними 

потоками у сфері виробництва 

4 4 
 6 

2.2 Логістичний підхід до управління матеріальними 

потоками у сфері обігу 

4 4  6 

2.3 Логістичний підхід до обслуговування споживачів 4 4  6 

2.4 Склад і транспорт в логістиці 4 4  6 

2.5 Економічне забезпечення логістики 4 2  6 

 Всього 32 28  60 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Логістика» складає 60 балів і може бути досягнений наступними 

засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Поточний контроль знань:  60 100 

в т.ч.: - розрахунково-графічна робота 1 15 25 

- усне опитування або письмовий експрес-

контроль на практичних заняттях та лекціях; 
кожне 

заняття 

45 75 

-  виступ (доповідь) студентів при обговоренні 

питань на практичних заняттях; 
1 

- тестування; 2 

- реферат; 1 

- участь у конференціях; 1 

- підготовка та видання наукових публікацій 

(тези, статті); 
1 

Підсумковий (семестровий) контроль знань - залік 1 

Разом  60 100 

 
З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи. 

Контрольна робота з курсу складається з теоретичних питань та задач. Відповіді на 

питання передбачають розкриття теоретичних аспектів логістики і здійснюються на 

основі вивчення матеріалів підручників та наукових публікацій. При розв’язанні задач 

обов’язковим є представлення висновків щодо результатів розрахунків. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи [1]. 
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